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განხორციელების პერიოდი

სტრატეგიუ
ლი მიზანი

ამოცანა

აქტივობა

ინდიკატორი

მტკიცებულებ
ა
I

II III IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

პასუხისმგე
დამხმარე
ბელი
სტრუქტურ სტრუქტურუ
დაფინან
ადამიანუ
მატერია
ლი
ული
სების
რი
ლური
ერთეული/ ერთეული/უფ
წყარო
XII უფლებამო ლებამოსილი რესურსი
რესურსი
პირი
სილი
პირი*

შენიშვნა

სტრატეგიუ
ლი მიზანი
№ 1:
ცენტრის
ორგანიზაცი
ული
მოწყობით,
რესურსებით
ა და
მიმდინარე
პროცესებით
უზრუნველყ
ოფილია
მისი
ინსტიტუცი
ური
მდგრადობა
და მუშაობის
ეფექტურობა

ამოცანა 1.1:
უზრუნველყო
ფილია
ცენტრის
საჭიროებებზე
მორგებული
ორგანიზაციუ
ლი მოწყობა
და მისი
ინსტიტუციურ
ი
განვითარების
შესაძლებლობა

1.1.1.
თანამშრომელთა
საქმიანობის
შეფასების
ელექტრონული
სისტემის
ამოქმედება

ელექტრონული სისტემა
ითვალისწინებს
თანამშრომელთა
შეფასების წინასწარ
განსაზღვრულ
ინდიკატორებს და
პროცედურას

ამოქმედებულ
ი სისტემა;
ანალიზი
დირექტორის
აქტი სისტემის
ფუნქციონირებ
ის შესახებ

x

1.1.2 ცენტრის
დირექტორის
ინდივიდუალურ
ი
სამართლებრივი
აქტების
(შიდაუწყებრივი
აქტები)
კოდიფიცირებუ
ლი სისტემის
ამოქმედება

x

x

x

x

x

x

x

ადამიანური არსებულ ცენტრის პროგრამუ კვლევაზე
რესურსების ი
სახსრები ლი
პასუხისმგებე
და
რესურსი
უზრუნვე ლი იქნება
საქმისწარმოებ
ლყოფა
სამუშაო
ის სამსახური;
ჯგუფი,
დაგეგმვის,
თანაშემსრულ
კვლევის და
ებელი იქნება
საერთაშორისო
ადამიანური
ურთიერთობის
რესურსების
სამსახური;
და
შესყიდვების
საქმისწარმოე
ბის სამსახური
და
და დაგეგმვის,
მატერიალურ
კვლევის და
ტექნიკური
საერთაშორის
უზრუნველყო
ო
ფის სამსახური
ურთიერთობე
ბის სამსახური

იურიდიუ
ლი
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

x

არსებობს კოდიფიცირების კოდიფიცრებუ
ლი აქტების
პროცესის აღწერა და
ბაზა
განსაზღვრულია
პასუხისმგებელი
პირი/სტრუქტურული
ერთეული

x x

სამუშაო
ჯგუფი

x

x

x

x

ამოცანა 1.2:
ცენტრის
მატერიალურტექნიკური
ბაზა,
პროგრამული
უზრუნველყო
ფა და მართვის
პოლიტიკა
შეესაბამება
კანონმდებლო
ბით
დადგენილ
მოთხოვნებს
და
ორიენტირებუ
ლია ცენტრის
განვითარებასა
და ეფექტურ
მუშაობაზე

1.1.3
შემუშავებულია
საკანონმდებლო ინიცირების ფორმა და
პროცედურა
აქტებში
ცვლილებების
ინიცირების
სისტემის
ამოქმედება

ინიცირებების
ბაზა

1.2.1 ცენტრში
ცენტრის ყველა
რისკის მართვის სტრუქტურული
სისტემის
ერთეული მონაწილეობს
დანერგვის
პროცესში
ხელშეწყობა

პრეზენტაცია;
ტრენინგ
მასალები;
ანგარიში

x

x x

1.2.2 ცენტრის
მატერიალური
ბაზის
შესაბამისობის
კვლევა

შეფასებულია
მატერიალური რესურსის
შესაბამისობა ყველა
სტრუქტურული
ერთეულის ფუნქციამოვალეობებთან
მიმართებით

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

შიდა
აუდიტის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
ინვენტარ
ი

შესყიდვები
ს და
მატერიალ
ურ
ტექნიკური
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
ინვენტარ
ი

x

x

მატერიალური
ბაზის
შესაბამისობის
კვლევის
დოკუმენტი
x x

x

იურიდიუ
ლი
სამსახური

x

შესაძლებელი
ა საჭირო
გახდეს გარე
რესურსის
მოძიება

1.2.3 ცენტრში
გამოყენებული
პროგრამული
უზრუნველყოფი
ს შესაბამისობის
კვლევა

1.2.4 ცენტრში
არსებული
არამატერიალურ
ი აქტივების
ინვენტარიზაცია

შეფასებულია
პროგრამული
უზრუნველყოფის
შესაბამისობა ყველა
სტრუქტურული
ერთეულის ფუნქციამოვალეობებთან
მიმართებით

პროგრამული
უზრუნველყო
ფის ბაზის
შესაბამისობის
კვლევის
დოკუმენტი

შეფასებული და
აღწერილია ცენტრში
არსებული
არამატერიალური
აქტივები

ინვენტარიზაც
იის აქტი

x

x

x

x

x

x

შესყიდვები
ს და
მატერიალ
ურ
ტექნიკური
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
ინვენტარ
ი

შესაძლებელი
ა საჭირო
გახდეს გარე
რესურსის
მოძიება

შესყიდვები
ს და
მატერიალ
ურ
ტექნიკური
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
ინვენტარ
ი

შესაძლებელი
ა საჭირო
გახდეს გარე
რესურსის
მოძიება

ამოცანა 1.3 :
უზრუნველყო
ფილია
რესურსების
რაციონალური
დაგეგმვა/გამო
ყენება და
გაზრდილია
ცენტრის
ფინანსური
დამოუკიდებ
ლობის
ხარისხი

1.3.1 ცენტრის
მიერ
შესათავაზებელი
დამატებითი
ფინანსური
სერვისების
იდენტიფიცირებ
ა და განფასება

სერვისები შეესაბამება
სამიზნე ჯგუფის
საჭიროებებს; სერვისების
კალკულაცია ეფუძნება
რეალურ ხარჯებს

1.3.2 2020 წლის
ფინანსური
შედეგების
(ბალანსის)
შედგენა „საჯარო
სექტორის
ბუღალტრული
აღრიცხვის
საერთაშორისო
სტანდარტების
დანერგვის
სამოქმედო
გეგმის“
შესაბამისად
(IPSAS)
სტანდარტების
მოთხოვნებით

წლიური ბალანსი
აკმაყოფილებს
საერთაშორისო
სტანდარტებს და
შეფასებულია დადებითად

იდენტიფიცირ
ებული
ფასიანი
სერვისების
ნუსხა

x

წლიური
ბალანსი

x

x

ფინანსური შესყიდვების არსებულ ცენტრის არსებულ
და
ი
სახსრები ი
უზრუნველ
მატერიალურ რესურსი
რესურსი
ყოფის
ტექნიკური
სამმართვე
უზრუნველყო
ლო
ფის
სამსახური;
ხარისხის
სამსახურები

ფინანსური
უზრუნველ
ყოფის
სამმართვე
ლო

x x

x

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

1.3.3 შესყიდვის
მოთხოვნის
ფორმების
შედგენის
ადეკვატურობის
ანალიზი

ამოცანა 1.4:
ცენტრის
საქმიანობა
მიმდინარეობს
გამჭირვალედ,
დაინტერესებუ
ლი
მხარეებისათვი
ს
ხელმისაწვდო
მია ცენტრის
საქმიანობის
შესახებ
ინფორმაცია

შეფასებულია
რესურსების
რაციონალური
დაგეგმვისა და
გამოყენების არსებული
პრაქტიკა

ანალიტიკური
დოკუმენტი

x

1.4.1.ცენტრის
ადმინისტრატორი
შემუშავებული
სტანდარტი;
ოფიციალური
საქმიანობას წევს
მომხმარებელ
ელექტრონული შემუშავებული
ფოსტა info.eqe.ge- სტანდარტის შესაბამისად;
თა
ის
გაზრდილია info.eqe.ge-ის გამოკითხვის
ადმინისტრატორ საშუალებით მიღებული
შედეგები
ის მუშაობის
ინფორმაციის
სტანდარტის
კმაყოფილების
შემუშავება და
მაჩვენებელი;
x x
დანერგვა

1.4.2 ხშირად
დასმული
კითხვების
სისტემის
განახლების
კონცეფციის
შექმნა

განსაზღვრულია
განთავსებული
ინფორმაციის
ადეკვატურობის
შეფასების და განახლების
მიდგომები

x

x

შესყიდვები
ს და
მატერიალ
ურ
ტექნიკური
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

ადამიანურ იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სამსახური ი
სახსრები ი
რესურსები
რესურსი
რესურსი
ს მართვის
და
საქმისწარმ
ოების
სამსახური;
x

კონცეფციის
დოკუმენტი

საზოგადოე ადამიანური არსებულ ცენტრის არსებულ
ბასთან
რესურსების ი
სახსრები ი
ურთიერთ მართვის და რესურსი
რესურსი
ობის
საქმისწარმოებ
სამსახური ის სამსახური
x

x

x

1.4.3 ცენტრის
ფინანსური
ინფორმაციის
გამჭვირვალობის
ა და
ხელმისაწვდომის
უზრუნველყოფა
დაინტერესებულ
პირთათვის

ამოცანა 1.5:
ცენტრში
დანერგილია
საერთაშორისო
პრაქტიკის
შესაბამისი
შიდა ხარისხის
უზრუნველყო
ფის სისტემა.

ცენტრის
განზოგადოებული
ფინანსური ინფორმაცია
მარტივი სახით
ხელმისაწვდომია
საზოგადოებისთვის

x x

1.5.1 ცენტრის
იდენტიფიცირებულია
ბიზნესცენტრის ძირითადი და
პროცესების
დამხმარე პროცესები
იდენტიფიცირებ
ა

1.5.2 ბიზნესპროცესების
მეთოდოლოგიის
შემუშავება

გასაჯაროებუ
ლი ფინანსური
ინფორმაცია

მეთოდოლოგიური
დოკუმენტი
ითვალისწინებს ბიზნესპროცესების აღწერის
საერთაშორისოდ
დადგენილ მიდგომებს

x

მეთოდოლოგი
ის დოკუმენტი

x

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორ
ისო
ურთიერთ
ობების
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორ
ისო
ურთიერთ
ობების
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

x

პროცესების
ნუსხა

x x

ფინანსური
უზრუნველ
ყოფის
სამმართვე
ლო

x

x

1.5.3 ბიზნესპროცესების
აღწერა

1.6: ცენტრის
მიერ
მნიშვნელოვან
ი
გადაწყვეტილე
ბები მიიღება
დაინტერესებუ
ლი მხარეების

აღწერილია ცენტრის
ყველა სტრუქტურული
ერთეულის არანაკლებ
ერთი ბიზნეს-პროცესი
შემუშავებული
მეთოდოლოგიის
შესაბამისად

ბიზნესპროცესის
აღწერის
დოკუმენტი

x

1.5.4 ცენტრის
წლიური
სამოქმედო
გეგმის
შესრულების
მონიტორინგისა
და შეფასების
ელეტრონული
სისტემის
ამუშავება

წლიური გეგმის
ელექტრონულ
კვარტალური
ი სისტემა
მონიტორინგი და წლიური
შედეგების შეფასება
ხორციელდება
ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით

1.6.1
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს
ავტორიზაციისა
და
საგანმანათლებლ

მეთოდოლოგიის
დოკუმენტი
ითვალისწინებს ცენტრის
მიერ შემუშავებული
საბჭოების საქმიანობის
შეფასების კონცეფციის
ძირითად მოთხოვნებს

შემუშავებული
მეთოდოლოგი
ა

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორ
ისო
ურთიერთ
ობების
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორ
ისო
ურთიერთ
ობების
სამსახური

არსებულ გრანტი
ი
რესურსი

სამუშაო
ჯგუფი

პროგრამუ
ლი
უზრუნვე
ლყოფა

დაგეგმვის,
არსებულ ცენტრის არსებულ
კვლევის და
ი
სახსრები
ი
საერთაშორისო რესურსი
რესურსი
ურთიერთობებ
ის სამსახური

ჩართულობით,
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
მტკიცებულებ
ებზე
დაფუძნებული
პრინციპის
გამოყენებით

ო პროგრამების
აკრედიტაციის
საბჭოების
საქმიანობის
შეფასების
მეთოდოლოგიის
შემუშავება

1.6.2
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს
ავტორიზაციისა
და
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
აკრედიტაციის
საბჭოების
საქმიანობის
შეფასების
პილოტირება

x

საბჭოების საქმიანობა
შეფასებულია
შეუშავებული
მეთოდოლოგიის
შესაბამისად

x

x

x

პილოტის
ანგარიში

სამუშაო
ჯგუფი

x

x

x

x

x

x

დაგეგმვის, არსებულ ცენტრის არსებულ
კვლევის და ი
სახსრები ი
საერთაშორისო რესურსი
რესურსი
ურთიერთობებ
ის სამსახური

1.6.3
საკოორდინაციო
საბჭოს მუშაობის
შედეგების
შეფასება

ამოცანა 1.7:
ცენტრს
გააჩნია
საზოგადოებაშ
ი მაღალი
ცნობადობა და
დადებითი
იმიჯი

1.7.1 მედიასთან
ურთიერთობის
გეგმის
შემუშავება

1.7.2 მედიასთან
ურთიერთობის
გეგმის
განხორციელება

შეფასებულია
საკოორდინაციო საბჭოს
საქმიანობა და
გამოკვეთილია საბჭოს
საქმიანობის
გაუმჯობესების
რეკომენდაციები

შეფასების
დოკუმენტი

შემუშავებულია
მედიასთან
მედიასთან
ურთიერთობი
ურთიერთობის გეგმა,
ს გეგმა;
რომელშიც
არანაკლებ 2
განსაზღვრულია წლის
მედია
განმავლობაში დაგეგმილი საშუალებასთა
x x
ღონისძიებები
ნ
გაფორმებული
ხელშეკრულებ
ა

დაგეგმილ ღონისძიებებში სოციალურ
წარმოდგენილი იყო
მედიაში
განათლების თემაზე
გავრცელებულ
ი ინფორმაცია;
მომუშავე არანაკლებ 5
ღონისძიების
მედიასაშუალების
პროგრამა;
წარმომადგენელი
დასწრების
უწყისი

x

x

x

x

x

x

x

დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორ
ისო
ურთიერთ
ობების
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

საზოგადოე
ბასთან
ურთიერთ
ობის და
საორგანიზა
ციო
სამმართვე
ლო

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

საზოგადოე
ბასთან
ურთიერთ
ობის და
საორგანიზა
ციო
სამმართვე
ლო

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

1.7.3 ცენტრის
ელექტრონული
ჟურნალის
გამოცემის
დაწყება

სარედაქციო კოლეგიის
ელექტრონულ
მიერ შემუშავებულია
ი ჟურნალის
ცენტრის ელექტრონული შეთანხმებულ
ჟურნალის შინაარსობრივი
ი ნიმუში
ნაწილი და დიზაინი;
შეთანხმებულია ცენტრის
ხელმძღვანელობასთან
x x

სტრატეგიუ
ლი მიზანი
№ 2:
საქართველო
ს
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყ
ოფის

ამოცანა 2.1:
ცენტრი
ინარჩუნებს
უმაღლესი
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის
სააგენტოების

1.7.4 განათლების
ხარისხის
ეროვნული
ჯილდოს
კონცეფციის
შემუშავება

კონცეფციის დოკუმენტში
გაწერილია განათლების
ხარისხის ეროვნული
ჯილდოს მიზანი და
პროცედურა

კონცეფციის
დოკუმენტი

2.1.1 ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს სააგენტოების
დარუქება

იდენტიფიცირებულია
უცხო ქვეყნის მინიმუმ
ხარისხის
უზრუნველყოფის 8
სააგენტო

ანალიზის
დოკუმენტი

x

x

x

x

x

x

x

საზოგადოე
ბასთან
ურთიერთ
ობის და
საორგანიზა
ციო
სამმართვე
ლო

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

საზოგადოე
ბასთან
ურთიერთ
ობის და
საორგანიზა
ციო
სამმართვე
ლო

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

დაგეგმვის,
ხარისხის
არსებულ ცენტრის არსებულ
სახსრები ი
კვლევის და უზრუნველყო ი
საერთაშორ
ფის
რესურსი
რესურსი
ისო
სამსახურები
ურთიერთ
ობების
სამსახური

ოფის
სისტემის
ევროპულ და
საერთაშორი
სო
სტანდარტებ
თან
დაახლოების
მიზნით,
ცენტრი
აქტიურად
იყენებს
საუკეთესო
საერთაშორი
სო

სააგენტოების
საერთაშორისო
და ევროპული
ქსელების
წევრობას და
თანამშრომლო
ბს ხარისხის
უზრუნველყო
ფის სხვა
სააგენტოებთა
ნ

2.1.2 ხარისხის
ცენტრი თანამშრომლობს
უზრუნველყოფი უცხო ქვეყნის არანაკლებ
ს სააგენტოებთან ერთ ახალ სააგენტოსთან
თანამშრომლობი
ს დამყარება

თანამშრომლო
ბის
დოკუმენტი

x

x

x

x

x

x

დაგეგმვის
ხარისხის
არსებულ ცენტრის არსებულ
სახსრები ი
კვლევის და უზრუნველყო ი
საერთაშორ
ფის
რესურსი
რესურსი
ისო
სამსახურები
ურთიერთ
ობების
სამსახური

გამოცდილებ ამოცანა 2.2
ცენტრი,
ას
საკუთარი
კომპეტენციის
ფარგლებში,
უზრუნველყო
ფს უმაღლესი
განათლების
სისტემის
ბოლონიის
პროცესის
მოთხოვნებთან
შესაბამისობის
კოორდინაციას

2.2.1. ბოლონიის
მოთხოვნების
გათვალისწინები
თ ევროპის
უმაღლესი
განათლების
სისტემაში
მიკროკრედიტებ
თან
დაკავშირებული
ვალდებულებები
ს
განხორციელების
შესახებ
ევროპული
გამოცდილების
საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებებ
თან გაზიარება

ევროპული პროექტის
მიკროკრედიტების
(MICROBOL) შესახებ
ინფორმაცია
გაზიარებულია
დაინტერესებულ
მხარეებთან და
მიღებულია მათი
უკუკავშირი პროექტით
გათვალისწინებული
სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად

დაინტერესებუ
ლი
მხარეებისგან
მიღებული
უკუკავშირის
ამსახველი
დოკუმენტები

კვალიფიკა
უმაღლესი არსებულ ცენტრის არსებულ
ციების
განათლების ი
სახსრები ი
განვითარებ
ხარისხის
რესურსი
აღჭურვი
ის
უზრუნველყო
ლობა
სამსახური ფის სამსახური

x x

x

x

x

x

ამოცანა 2.3
ცენტრი
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის სისტემის
დანერგვის
დროს
ითვალისწინებ
ს საუკეთესო
ევროპულ
გამოცდილება
ს

2.3.1.
ავტორიზაციის
სტანდარტების
და
ინდიკატორების
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს ევროპული
ქსელის
(EQAVET)
ინდიკატორებთა
ნ შესაბამისობის
ანალიზი

ანალიტიკური დიკუმენტი ანალიტიკური
ადგენს ავტორიზაციის
დოკუმენტი
სტანდარტების და
ინდიკატორების
პროფესიული განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
ევროპული ქსელის
(EQAVET)
ინდიკატორებთან
შესაბამისობის ან
შეუსაბამობის
კონკრეტულ საკითხებს

2.3.2. EQAVET-ის
ინდიკატორების
შესაბამისად
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს სისტემის
შეფასების
მეთოდოლოგიის
შემუშავება

შემუშავებული
მეთოდოლოგი
მეთოდოლოგია ეფუძნება ის დოკუმენტი
პროფესიული განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
ევროპული ქსელის
(EQAVET) ინდიკატორებს

x

x

სამუშაო
ჯგუფი

პროფესიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლების ი
სახსრები ი
ხარისხის
რესურსი
პროგრამუ
უზრუნველყო
ლი
ფის
უზრუნვე
სამსახური;
ლყოფა
დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის სამსახური

სამუშაო
ჯგუფი

პროფესიული არსებულ ცენტრის არსებულ EQAVET-ის
განათლების ი
სახსრები ი
ინდიკატორებ
ხარისხის
რესურსი
რესურსი ის
უზრუნველყო
შესაბამისად
ფის
ცენტრი
სამსახური;
ახორციელებს
დაგეგმვის,
ხარისხის
კვლევის და
უზრუნველყო
საერთაშორისო
ფის სისტემის
ურთიერთობებ
შეფასებას
ის სამსახური
(2022 წელი)

x

x

x

x

ამოცანა 2.5:
ცენტრი
უზრუნველყო
ფს ეროვნული
კვალიფიკაციე
ბის ჩარჩოს
თავსებადობას
უმაღლესი
განათლების
ევროპული
კვალიფიკაციე
ბის ჩარჩოსა
და მთელი
ცხოვრების
განმავლობაში
სწავლის
ევროპული
კვალიფიკაციე
ბის ჩარჩოსთან

2.5.1. ეროვნული
კვალიფიკაციები
ს ჩარჩოს
მართვის
ორგანოს მრჩეველთა
საბჭო შექმნა

მრჩეველთა საბჭოს
დირექტორის
შემადგენლობა შეესამება
ბრძანება
Twinning-ის პროექტის
მრჩეველთა
ფარგლებში შემუშავებულ საბჭოს შექმნის
შესახებ
კონცეფციას

2.5.2. ეროვნული
კვალიფიკაციები
ს სისტემის
ანალიზის
განხორციელება

ეროვნული
კვალიფიკაციების
ანალიზის დოკუმენტი
შეთანხმებულია
მრჩეველთა საბჭოსთან

მრჩეველთა
საბჭოსთან
გამართული
შეხვედრების
დამადასტურე
ბელი
დოკუმენტები
(დასწრების
ფურცლები/ოქ
მები);
ვებგვერდზე
განთავსებული
ანალიზის
შეთანხმებულ
ი დოკუმენტი

x x

x

x

კვალიფიკა იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
ციების
სამსახური ი
სახსრები ი
განვითარებ
რესურსი
აღჭურვი
ის
ლობა
სამსახური

x

სამუშაო
ჯგუფი

x

x

x

x

კვალიფიკაციე მოწვეულ ცენტრის არსებულ სამუშაო
ბის
ი
სახსრები ი
ჯგუფში
განვითარების
აღჭურვი ჩართული
სამსახური;
ლობა
იქნებიან გარე
დაგეგმვის,
დაინტერესებ
კვლევისა და
ული მხარეები
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის სამსახური;
საზოგადოებას
თან
ურთიერთობის
და
საორგანიზაცი
ო
სამმართველო

2.5.3.
კვალიფიკაციები
ს ჩარჩოს
ელექტრონული
პორტალისა და
კვალიფიკაციები
ს რეესტრის
შექმნა

EMIS-ის მონაცემთა
ბაზების სრულყოფის
მიზნით EMIS-ისთვის
მიწოდებულია
ინფორმაცია "მთელი
სიცოცხლის მანძილზე
სწავლის ევროპული
კვალიფიკაციების ჩარჩოს
(EQF-LLL)" შესახებ
ევროსაბჭოს 2017 წლის 22
მაისის რეკომენდაციის მე6 დანართით
განსაზღვრული
მოთხოვნების
გათხოვნების შესაბამისად

ეროვნული
კვალიფიკაციე
ბის ჩარჩოს
ვებპორტალი;
კვალიფიკაციე
ბის
ელექტრონულ
ი რეესტრი

კვალიფიკა
ციების
განვითარებ
ის
სამსახური

x

x

x

x

x

x

x

არსებულ ცენტრის პროგრამუ
ი
სახსრები ლი
რესურსი
უზრუნვე
ლყოფა

ემისი, გრანტიმიმდინარეობ
ს ფონდების
მოძიება

2.5.4.
თვითსერტიფიცი
რების
/რესერტიფიცირე
ბის სამოქმედო
გეგმის
შემუშავება

სამოქმედო გეგმა
შემუშავებული
მომზადებულია "მთელი
სამოქმედო
სიცოცხლის მანძილზე
გეგმა
სწავლის ევროპული
კვალიფიკაციების ჩარჩოს
(EQF-LLL)" შესახებ
ევროსაბჭოს 2017 წლის 22
მაისის რეკომენდაციის მე3 დანართით
განსაზღვრული
რეფერენსირების 10
კრიტერიუმის
შესაბამისად

კვალიფიკა
ზოგადი,
არსებულ ცენტრის არსებულ
ციების
პროფესიული ი
სახსრები ი
განვითარებ და უმაღლესი რესურსი
აღჭურვი
ის
განათლების
ლობა
სამსახური
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის
სამსახურები

x

x

შეთანხმების
პროცესი
მრჩეველთა
საბჭოსთან
განხორციელ
დება შემდეგ
წელს

ამოცანა 2.6:
ცენტრი
უზრუნველყო
ფს სწავლის
სფეროების
კლასიფიკატო
რის
დაახლოებას
„განათლების
საერთაშორისო
სტანდარტულ
ი
კლასიფიკაციი
ს“ და
„განათლებისა
და ტრენინგის
სფეროების
დეტალური
აღწერის“
დოკუმენტებთ
ან

2.6.1.
კლასტერული
აკრედიტაციის
გეგმის
შესაბამისად
დეტალური
სწავლის სფეროს
ანალიზი
საერთაშორისო
ჭრილში

კლასტერული
აკრედიტაციის გეგმის
მიხედვით დეტალური
სწავლის სფეროს
ანალიზი შესრულებულია
„განათლების
საერთაშორისო
სტანდარტული
კლასიფიკაციის“ და
„განათლებისა და
ტრენინგის სფეროების
დეტალური აღწერის“
დოკუმენტების
მოთხოვნების შესაბამისად

სამუშაო
ჯგუფის
სხდომის
ოქმები;
დეტალური
სწავლის
სფეროს
ანალიზის
დოკუმენტი

კვალიფიკა
უმაღლესი არსებულ ცენტრის არსებულ
ციების
განათლების ი
სახსრები ი
განვითარებ
ხარისხის
რესურსი
აღჭურვი
ის
უზრუნველყო
ლობა
სამსახური ფის სამსახური

x

x

x

x

2.6.2.
შემუშავებულია
უმაღლესი
უმაღლესი განათლების
განათლების
კლასტერული
შემუშავებული
დარგობრივი
აკრედიტაციის
დარგობრივი
მახასიათებელი
გეგმის
"უმაღლესი განათლების მახასიათებელ
შესაბამისად
ი
დარგობრივი
უმაღლესი
მახასიათებლის
განათლების
შემუშავების, განახლებისა
დარგობრივი
და დამტკიცების,
მახასიათებლები
დარგობრივი საბჭოების,
ს შემუშავება
დარგობრივი
სამუშაო ჯგუფების
შექმნისა და საქმიანობის
წესის"
შესაბამისად

კვალიფიკა
უმაღლესი
მოწვეულ ცენტრის არსებულ შემუშავების
ციების
განათლების
ი
სახსრები
ი
პროცესი
განვითარებ
ხარისხის
აღჭურვი
შესაძლოა
ის
უზრუნველყო
ლობა
გადავიდეს
სამსახური ფის სამსახური
შემდეგ წელში

x

x

x

x

x

x

x

სტრატეგიუ
ლი მიზანი
№ 3:
ცენტრის
მიერ
გაწეული
სერვისები
განვითარებ
ული,
მოქნილი,
ადვილად
ხელმისაწვდ
ომი და
მომხმარებე
ლზე
ორიენტირებ
ულია

ამოცანა 3.1:
ცენტრის მიერ
შეთავაზებულ
ი
საგანმანათლებ
ლო სერვისები
შინაარსობრივა
დ და
პროცედურულ
ად
გამართულია

3.1.1.ნამდვილობ
ის
დადასტურების
პროცესში,
კვალიფიკაციები
ს გათანაბრების
საკითხის
ნაწილში
საკანონდებლო
ინიციატივის
მომზადება

ცვლილებების ინიცირების ცვლილების
პროექტში
პროექტი;
იდენტიფიცირებული და განმარტებითი
ბარათი
ასახულია ყველა
შეუსაბამობა

საგანმანათ
ლებო
სერვისების
განვითარებ
ის
სამსახური

x x

x

იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
სამსახური, ი
სახსრები ი
საქართველოს რესურსი
ინვენტარ
განათლების,
ი
მეცნიერების,
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო,

3.1.2
საქართველოში
მიღებული
განათლების
(ოკუპირებული
და
ლიცენზირებულ
ი) აღიარების
პროცედურის
გამარტივება და
დაჩქარებული
სერვისის
შეთავაზების
ინიცირება

მომზადებული
ინიცირების პროექტი
მოიცავს როგორც
პროცედურულ, ასევე
საფასურთან
დაკავშირებულ
ცვლილებებს

3.1.3
აპოსტილი/ლეგა
ლიზაციის
დაჩქარებული
სერვისის
შეთავაზების
ინიცირება

მომზადებული
ინიცირების პროექტი
მოიცავს საჭირო
ცვლილებებს როგორც
საკანონომდებლო, ასევე
კანონქვემდებარე აქტში

ცვლილების
პროექტი;
განმარტებითი
ბარათი

x x

საგანმანათ
ლებო
სერვისების
განვითარებ
ის
სამსახური

იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
სამსახური, ი
სახსრები ი
საქართველოს რესურსი
რესურსი
განათლების,
მეცნიერების,
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო

საგანმანათ
ლებო
სერვისების
განვითარებ
ის
სამსახური

იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
სამსახური, ი
სახსრები ი
საქართველოს რესურსი
რესურსი
განათლების,
მეცნიერების,
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო,
სსიპ სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო

x

ცვლილების
პროექტი;
განმარტებითი
ბარათი;

x

x

x

3.1.4 ცენტრის
მიერ დიპლომის
გაცემის
დაჩქარებული
სერვისის
შეთავაზების
ინიცირება

მომზადებული
ინიცირების პროექტი
მოიცავს საფასურთან
დაკავშირებულ
ცვლილებებს

3.1.5 ერთნაირი,
სტანდარტული
პროცედურის და
კრიტერიუმების
განსაზღვრა
უცხოეთში
მიღებული
განათლების
აღიარების
პროცედურისას,
მიუხედავად
სწავლების
ფორმისა
(დისტანციურად
მიღებული
განათლების
აღიარება)

მომაზადებული
ინიცირება მოიცავს
ცვლილებას როგორც
საკანონომდებლო ასევე
კანონქვემდებარე აქტში

ცვლილების
პროექტი;
განმარტებითი
ბარათი

x x

საგანმანათ
ლებო
სერვისების
განვითარებ
ის
სამსახური

იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
სამსახური, ი
სახსრები ი
საქართველოს რესურსი
რესურსი
განათლების,
მეცნიერების,
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო

საგანმანათ
ლებო
სერვისების
განვითარებ
ის
სამსახური

იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
სამსახური, ი
სახსრები ი
საქართველოს რესურსი
რესურსი
განათლების,
მეცნიერების,
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო

x

ცვლილების
პროექტი;
განმარტებითი
ბარათი

x

x

x

ამოცანა 3.2:
გამარტივებუ
ლი
საქმისწარმოებ
ის
ადმინისტრაცი
ული
პროცედურები
ს შედეგად
გაუმჯობესებუ
ლია ცენტრის
სერვისების
მიწოდების
ხარისხი

3.2.1. 2016-2018
წლის ცენტრის
საარქივო
დოკუმენტაციის
დამუშავება

კანონმდებლობის
შესაბამისად
დამუშავებულია,
შენახულია და დაცულია
ინფორმაცია;
გაუმჯობესებულია
საძიებო სისტემა

3.2.2
გამოვლენილია ცენტრის
მომხმარებელთა სერვისების
კმაყოფილების
შესაძლებლობები
კვლევა

საქართველოს
ეროვნული
არქივის
საექსპერტოშემმოწმებელი
კომისიის მიერ
დამტკიცებულ
ი
დამუშავებულ
ი საარქივო
დოკუმენტაცი
ის
ამონაწერები

x

x

x

კვლევის
დოკუმენტი

x

x

x

x

ადამიანურ შესყიდვებისა არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
და
ი
სახსრები ი
რესურსები მატერიალურ რესურსი
რესურსი
ს მართვის
ტექნიკური
და
უზრუნველყო
საქმისწარმ
ფის
ოების
სამსახური;
სამსახური
ეროვნული
არქივი

სამუშაო
ჯგუფი

x

x

x

დაგეგმვის, არსებულ ცენტრის არსებულ
კვლევის და ი
სახსრები ი
საერთაშორისო რესურსი
რესურსი
ურთიერთობებ
ის სამსახური

ამოცანა 3.3.
საგანმანათლებ
ლო
დაწესებულებე
ბი იღებენ მათ
საჭიროებებზე
მორგებულ
ცენტრის
მხარდამჭერ
სერვისებს

3.3.1.
ანალიზის დოკუმენტი
დაწესებულებები ადგენს საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ს საჭიროებათა
საჭიროებებს ცენტრის
ანალიზი
მიერ მხარდამჭერი
სამსახურის მიერ
სერვისების მიწოდებასთან
მხარდამჭერი
დაკავშირებით, რომლებიც
სერვისების
უნდა იყოს მოქნილი,
მიწოდების
ადვილად
საკითხებთან
ხელმისაწვდომი და
დაკავშირებით
მომხმარებელზე
(პროფესიული
ორიენტირებული
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
განხორციელების
ა და
პროფესიული
მომზადების/პრო
ფესიული
გადამზადების
პროგრამების
განხორციელების
საკითხებთან
დაკავშირებით)

ანალიზის
დოკუმენტი

სამუშაო
ჯგუფი

x

x

x

პროფესიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლების
ი
სახსრები
ი
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველყო
ფის
სამსახური;
დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის სამსახური

3.3.2
დაწესებულებები
ს კმაყოფილების
კვლევა
მიწოდებული
მხარდამჭერი
სერვისების
მიმართულებით

მხარდამჭერ სერვისებში
გათვალისწინებულია
დაწესებულებების
მოსაზრებები სერვისების
ხარისხის გაუმჯობესების
მიზნით

3.3.3.
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს საჭიროებებზე
მორგებული
მხარდამჭერი
სერვისების
იდენტიფიცირებ
ა

საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
საჭიროებებზე
მორგებული მხარდამჭერი
სერვისების
იდენტიფიცირების
მიზნით ჩატარებული
რეპრეზენტატული
კვლევა, რომელშიც
მონაწილეობა მიღებული
აქვს საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მინიმუმ 70%-ს

კვლევის
დოკუმენტი/სა
კონსულტაციო
პაკეტი

x

ჩატარებული
კვლევის
ანგარიში

x

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

კვალიფიკა
ციების
განვითარებ
ის
სამსახური

x x

x

არსებულ ცენტრის არსებულ 2021 წლის
ი
სახსრები ი
იანვრის
რესურსი
რესურსი თვეში
განხორციელ
დება 2020
წელს
განხორციელე
ბულიკონსულ
ტაციების
მიმართულებ
ით
კმაყოფილები
ს კვლევა

დაგეგმვის, არსებულ ცენტრის არსებულ
კვლევისა და ი
სახსრები ი
საერთაშორისო რესურსი
აღჭურვი
ურთიერთობებ
ლობა
ის სამსახური

ამოცანა 3.4:
საჯარო
მოხელის
პროფესიული
განვითარების
პროგრამის
აკრედიტაციის
პროცედურები
სა და
სტანდარტების
გამჭირვალობა
და სანდოობა
უზრუნველყო
ფილია

3.4.1 .
სტანდარტებისა
და
პროცედურების
შესახებ
არსებული
პრაქტიკის
შესწავლა და
ანალიზი

მოქმედი სტანდარტებისა
და პროცედურების
შესახებ არსებული
პრაქტიკა (ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნები,
საბჭოს სხდომის ოქმები,
დაინტერესებულ მხარეთა
უკუკავშირი)
შესწავლილია და
აღნიშნულის შესაბამისად
მომზადებულია ანალიზის
დოკუმენტი

ანალიზის
დოკუმენტი

x x

x

x

მოხელის
პროფესიუ
ლი
განვითარებ
ის
პროგრამებ
ის
აკრედიტაც
იის
პროცესის
ადმინისტრ
ირებაზე
პასუხისმგე
ბელი
თანამშრომ
ლები

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
პროგრამუ
ლი
უზრუნვე
ლყოფა

3.4.2.
აკრედიტებული
პროფესიული
განვითარების
პროგრამების
2019-20 წლების
რეიტინგებისა და
გადამზადებული
საჯარო
მოხელეების
შეფასების
ანალიზი

მსმენელთა კმაყოფილების
დონის მიხედვით
აკრედიტებული
პროგრამების 2019-2020
წლების რეიტინგებსა და
გადამზადებულ საჯარო
მოხელეთა შეფასების
შედეგების საფუძველზე
განხორციელებულია
ანალიზი

ანალიზის
დოკუმენტი

x

x

მოხელის სსიპ - საჯარო არსებულ ცენტრის არსებულ
პროფესიუ
სამსახურის ი
სახსრები ი
ლი
ბიურო
რესურსი
რესურსი
განვითარებ
ის
პროგრამებ
ის
აკრედიტაც
იის
პროცესის
ადმინისტრ
ირებაზე
პასუხისმგე
ბელი
თანამშრომ
ლები

3.4.3. არსებული
პრაქტიკისა და
შეფასების
შედეგების
ანალიზის
საფუძველზე
აკრედიტაციის
სტანდარტებსა
და
პროცედურებში
ცვლილელების
ინიცირება

ანალიზის შედეგად
აკრედიტაციის
გამოვლენილი
დებულებაში
გასაუმჯობესებელი
განსახორციელ
მხარეების საფუძველზე
ებელი
ცვლილებების
შემუშავებულია
ინიცირების
აკრედიტაციის
პროექტი
დებულებაში
განსახორციელებლი
ცვლილებების პროექტი,
რომელიც გაზიარებულია
დაინტერესებულ
მხარეებთან და მათი
უკუკავშირის ასახვის
შემდეგ საბოლოო
პროექტი ინიცირებულია
დასამტკიცებლად

მოხელის იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
პროფესიუ
სამსახური ი
სახსრები ი
ლი
რესურსი
რესურსი
განვითარებ
ის
პროგრამებ
ის
აკრედიტაც
იის
პროცესის
ადმინისტრ
ირებაზე
პასუხისმგე
ბელი
თანამშრომ
ლები
x

x

x

x

x

3.4.4.
დაწესებულებები
ს / ექსპერტების /
საბჭოს წევრების
შესაძლებლობები
ს გაძლიერება

სტრატეგიუ
ლი მიზანი
№ 4:
დანერგილია
ზოგადი
განათლების
სპეციფიკაზე
მორგებული
ხარისხის
უზრუნველყ
ოფის
ეფექტური
მექანიზმები,
რომლებიც
ითვალისწინ
ებს
ეროვნულ
თავისებურე

ამოცანა 4.1:
ზოგადსაგანმა
ნათლებლო
დაწესებულებე
ბის
ავტორიზაციის
სტანდარტები
და ხარისხის
უზრუნველყო
ფის
პროცედურები
ხელს უწყობს
ავტორიზაციის
პროცესის
გამჭვირვალობ
ას და ზრდის
საქართველოშ
ი მიღებული

4.1.1.
ავტორიზაციის
პროცესის
გამჭვირვალობის
ა და სანდოობის
კვლევა

ჩატარებულია
საინფორმაციო/საკონსულ
ტაციო შეხვედრები და
ტრენინგები
ექსპერტებთან/ საბჭოს
წევრებთან/
დაწესებულებების
წარმომადგენლებთან
განახლებულ
სტანდარტებთან და
პროცედურებთან
დაკავშირებით

შეხვედრების
ამსახველი
მასალა,
გამოკითხვის
შედეგები

კვლევის შედეგად
დადგინდა ავტორიზაციის
სტანდარტების
გამჭვირვალობისა და
პროცედურების
სანდოობის თვისებრივი
და რაოდენობრივი
მაჩვენებლები

კვლევის
დოკუმენტი

x

x

x

მოხელის
პროფესიუ
ლი
განვითარებ
ის
პროგრამებ
ის
აკრედიტაც
იის
პროცესის
ადმინისტრ
ირებაზე
პასუხისმგე
ბელი
თანამშრომ
ლები

საზოგადოებას არსებულ ცენტრის არსებულ
თან
ი
სახსრები ი
ურთიერთობის რესურსი
რესურსი
და
საორგანიზაცი
ო
სამმართველო

ზოგადი
დაგეგმვის, არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები კვლევის და ი
სახსრები ი
ს ხარისხის საერთაშორისო რესურსი
პროგრამუ
უზრუნველ ურთიერთობებ
ლი
ის სამსახური
ყოფის
უზრუნვე
სამსახური
ლყოფა

x x

x

x

ბებს,
ზოგადი
საუკეთესო განათლებისად
მი სანდოობას
უცხოურ
პრაქტიკას
და
საგანმანათლ
ებლო
სერვისების
ხელმისაწვდ
ომობის
თანამედროვ
ე
გამოწვევებს

4.1.2.
ზოგადსაგანმანა
თლებლო
დაწესებულებები
ს ავტორიზაციის
მოქმედი
სტანდარტების
დაზუსტება

დაზუსტებული
სტანდარტების
სტანდარტები, რომლებიც
პროექტი
გაზიარებულია
დაინტერესებული
მხარეების მიერ,
ითვალისწინებს ზოგადი
განათლების სპეციფიკას,
შესაბამისობაშია ახალი
სკოლის მოდელის
კონცეფციასთან,
გაძლიერებულ აქცენტს
აკეთებს დაწესებულების
მენეჯმენტსა და
მოსწავლეთა უფლებების
დაცვის საკითხზე.

ზოგადი
იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
სამსახური ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x x

x

x

x

x

4.1.3.
სტანდარტების
შეფასების
დიფერენცირებუ
ლი მიდგომის
შემოღება

4.1.4.
განახლებული
სტანდარტების
განმარტებების
დოკუმენტის
მომზადება

სტანდარტების შეფასება
ითვალისწინებს ოთხ
დონიან
დიფერენცირებულ
შეფასებას და
გაზიარებულია
დაინტერესებული
მხარეების მიერ

ავტორიზაციის
დებულებაში
განსახორციელ
ებელი
ცვლილების
პროექტი

სტანდარტების
სტანდარტების
განმარტებები, რომლებიც განმარტებების
დოკუმენტის
გაზიარებულია
ელ. ვერსია და
დაინტერესებულ
უკუკავშირი
მხარეებთან,
დაინტერესებუ
უზრუნველყოფს
ლი
სტანდარტების
მხარეებისგან.
ერთგვაროვანი გაგების
შესაძლებლობას

ზოგადი
იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
სამსახური ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური
x x

x

x

x

x

ზოგადი
დაგეგმვის, მოწვეულ გრანტი
განათლები კვლევის და ი
ს ხარისხის საერთაშორისო
უზრუნველ ურთიერთობებ
ის სამსახური
ყოფის
სამსახური

x

x

x

x

x

x

არსებულ აღნიშნული
ი
აქტივობის
რესურსი განხორციელე
ბის მიზნით
უნდა
მივმართოთ
მსოფლიო
ბანკის
პროექტს.

4.1.5.
დაწესებულებები
ს / საბჭოს
წევრების
შესაძლებლობები
ს გაძლიერება

ჩატარებულია
შეხვედრების
საინფორმაციო/საკონსულ
ამსახველი
ტაციო შეხვედრები და
მასალა,
ტრენინგები საბჭოს
გამოკითხვის
წევრებთან/
შედეგები
დაწესებულებების
წარმომადგენლებთან
(ხარისხის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელ პირებთან)
განახლებულ
სტანდარტებთან და
რეგულაციებთან
დაკავშირებით

ზოგადი საზოგადოებას არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
თან
ი
სახსრები ი
ს ხარისხის ურთიერთობის რესურსი
რესურსი
და
უზრუნველ
საორგანიზაცი
ყოფის
ო
სამსახური
სამმართველო

x

x

x

x

4.1.6.
ადმინისტრაციუ
ლ წარმოებაში
გამოსაყენებელი
ფორმების
განახლება

განახლებული
განახლებული
სტანდარტებისა და
ფორმები
რეგულცაიების
შესაბამისად
განახლებულია
ადმინისტრაციულ
წარმოებაში
გამოსაყენებელი ფორმები:
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
სტატუსის მაძიებლის
თვითშფასების ფორმა;
ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის ფორმა;
თვითშეფასების ანგარიში)

ზოგადი
იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
სამსახური ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

x

ამოცანა 4.2:
ზოგადსაგანმა
ნათლებლო
დაწესებულებე
ბის ხარისხის
გარე
უზრუნველყო
ფის პროცესში
ჩართულნი
არიან მაღალი
კვალიფიკაციი
ს მქონე
ექსპერტები

4.1.7.
განხორციელებუ
ლი
ცვლილებების
თაობაზე
ინფორმაციის
ფართომასშტაბია
ნი გაშუქება,
დაინტერესებულ
მხარეთა
ჩართულობით

ტელე/ბეჭდური/
ელექტრონული მედიის
საშუალებით ინფორმაცია
ცვლილებების თაობაზე
გაზიარებულია
დაინტერესებულ პირთა
ფართო წრესთან.

ინფორმაციის
გაშუქების
ამასხველი
მასალა

4.2.1. ექსპერტთა
კორპუსის
შემადგენლობის
კონცეფციის
შემუშავება

შემუშავებულია
ექსპერტთა კორპუსის
შემადგენლობის
კონცეფცია, რომელიც
ითვალისწინებს ფართო
სპექტრის გამოცდილების
მქონე ექსპერტების
ჩართვას
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
შეფასების პროცესში
განახლებული
სტანდარტების შინაარსის
შესაბამისად.

კონცეფციის
დოკუმენტი

x

x

x

საზოგადოე
ზოგადი
არსებულ ცენტრის არსებულ
ბასთან
განათლების ი
სახსრები ი
ურთიერთ
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
ობის და
უზრუნველყო
საორგანიზ
ფის სამსახური
აციო
სამმართვე
ლო

ზოგადი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x x

x

x

x

x

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

4.2.2.
ავტორიზაციის
განახლებულ
სტანდარტებსა
და
პროცედურებში
ექსპერტთა
კორპუსის
შესაძლებლობები
ს გაძლიერება

ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრები და
ტრენინგები
ექსპერტებთან
განახლებულ
სტანდარტებთან და
რეგულაციებთან
დაკავშირებით

შეხვედრების
ამსახველი
მასალა,
უკუკავშირის
შედეგები

4.2.3. ექსპერტთა განახლებული
საკონკურსო
კორპუსის
სტანდარტებისა და
დოკუმენტაცია
განახლება
რეგულაციების
, ცენტრის
საფუძველზე, შეცვლილი დირექტორის
საკვალიფიკაციო
ბრძანება
მოთხოვნების
ექსპერტთა
შესაბამისად, კონკურსის
კონკურსის
საფუძველზე შერჩეულია დამტკიცების
შესაბამისი კომპეტენციისა
შესახებ
და გამოცდილების მქონე
ექსპერტები

ზოგადი საზოგადოებას არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
თან
ი
სახსრები ი
ს ხარისხის ურთიერთობის რესურსი
რესურსი
და
უზრუნველ
საორგანიზაცი
ყოფის
ო
სამსახური
სამმართველო
x

x

x

x

ზოგადი
ადამიანური არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები რესურსების ი
სახსრები ი
ს ხარისხის მართვის და რესურსი
რესურსი
უზრუნველ საქმისწარმოებ
ყოფის
ის სამსახური
სამსახური

x

x

x

x

4.2.4. ექსპერტთა
სერტიფიცირების
კონცეფციის
შემუშავება

შემუშავებულია
ექსპერტთა
სერტიფიცირების
კონცეფცია, რომელიც
განსაზღვრავს
სერტიფიცირების
მნიშვნელობას, მიზანს,
პრინციპებს,
მონაწილეობის უფლების
მქონე პირებს, პირობებს,
ეტაპებს

კონცეფციის
დოკუმენტი

ზოგადი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

x

x

x

x

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

ამოცანა 4.3:
უცხოური
ზოგადსაგანმა
ნათლებლო
პროგრამების
აღიარების
გამჭვირვალე
პროცედურა
ხელს უწყობს
ქვეყნის
ტერიტორიაზე
ისეთი
საერთაშორისო
პროგრამების
ხელმისაწვდო
მობას,
რომლებიც
უზრუნველყო
ფენ ზოგადი
განათლების
ეროვნულ
მიზნებთან
თავსებად,
ევროპულ

4.3.1.
პროგრამების
აღიარების
წესთან
მიმართებით
საკანონმდებლო
ცვლილების
პროექტის
შემუშავება

შემუშავებულია
საკანონმდებლ
საკანონმდებლო
ო ცვლილების
ცვლილების პროექტი
პროექტი
პროგრამების აღიარების
წესთან დაკავშირებით,
რომელიც ითვალისწინებს
პროგრამების აღიარების
განახლებულ
პროცედურასა და
სტანდარტებს და
გაზიარებულია
დაინტერესებულ
მხარეებთან

ზოგადი
იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
სამსახური ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

x

x

x

x

სტრატეგიუ
ლი მიზანი
№ 5:
მოქმედებს
პროფესიულ
ი
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყ
ოფის
საუკეთესო,
ევროპულ
გამოცდილებ
აზე
დაფუძნებუ
ლი სისტემა,
რომელიც
უზრუნველყ
ოფს/ხელს

ღირებულებებ
ზე
დაფუძნებული
კურიკულუმის
განხორციელებ
ის გზით,
მაღალი
ხარისხის
საგანმანათლებ
ლო
სერვისების
მიწოდებას

4.3.2.
ინიცირებულია
საკანონმდებლო
პროგრამების
ცვლილების პროექტი
აღიარების
წესთან
დაკავშირებით
საკანონმდებლო
ცვლილების
პროექტის
ინიცირება

ამოცანა 5.1.
პროფესიული
საგანმანათლებ
ლო
დაწესებულებე
ბის
ავტორიზაციის
, ასევე
პროფესიული
მომზადებისა
და
პროფესიული
გადამზადების
პროგრამების
განხორციელებ
ის უფლების
დადასტურები
ს ან/და
უფლების

5.1.1. 2020 წელს
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს მიერ
განხორციელებუ
ლი
თვითშეფასების
ანალიზის
შედეგები
სისტემურ და
ინდივიდუალურ
დონეზე

ინიცირებული
პროექტი

ზოგადი
იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
სამსახური ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

თვითშეფასების ანალიზის ანალიზის
დოკუმენტი
შედეგების საფუძველზე
გამოკვეთილია
სისტემური და
ინდივიდუალური
საკითხები, რომლებიც
საჭიროებს მხარდამჭერი
ღონისძიებების
განხორციელებას

x

x

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x x

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

ოფს/ხელს
უწყობს
პროფესიულ
ი
განათლების
სფეროში
საქართველო
ში გაცემული
კვალიფიკაც
იებისადმი
ნდობას
სწავლის
გაგრძელები
ს ან/და
ეროვნულ და
საერთაშორი
სო შრომის
ბაზარზე
დასაქმების
მიზნებისათვ
ის

უფლების
მოპოვების
სტანდარტები
და არსებული
პრაქტიკა
უზრუნველყო
ფს პროცესის
გამჭვირვალობ
ას, სანდოობას
და მასში
კერძო
სექტორის
ჩართულობას

5.1.2. სისტემურ
ჩატარებულია
ტრენინგშესაძლებლობების
დონეზე
მოდული/სატრ
ენინგო
გაძლიერების ტრენინგები
გამოვლენილი
მასალები/დასწ
არანაკლებ 60
საჭიროებების
რების
დაწესებულებისთვის
მიმართულებით
ტრენინგებისა და
ფურცლები
ავტორიზაციის
საინფორმაციო
სტანდარტების
შეხვედრების
მიმართულებით
ჩატარება
საგანამანათლებ
ლო
დაწესებულებები
ს
შესაძლებლობები
ს გაძლიერების
მიზნით

პროფესიუ
გაეროს
არსებულ გრანტი
ლი
განვითარების ი
განათლები
პროგრამა
რესურსი
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

x

არსებულ
ი
რესურსი

5.1.3.
ინსტიტუციურ
დონეზე
გამოვლენილი
საჭიროებების
მიმართულებით
ტრენინგებისა და
სამუშაო
შეხვედრების
ჩატარება
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს
შესაძლებლობები
ს გაძლიერების
მიზნით
ანალიზის
შედეგად

ჩატარებულია
შესაძლებლობების
გაძლიერების ტრენინგები
დაწესებულებისთვის
ავტორიზაციის
სტანდარტების
მიმართულებით
დაწესებულების
კონკრეტული საჭიროების
გათვალისწინებით

5.1.4.
ანლიზის საფუძველზე
პროფესიული
გამოკვეთილია
მომზადების/პრო
საკითხები, რომლებიც
ფესიული
საჭიროებს მხარდამჭერი
გადამზადების
ღონისძიებების
პროგრამების
განხორციელებას
განმახორციელებ
ის უფლების
მოპოვების
მიმართულებით
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს/იურიდიულუ
პირების
საჭიროებათა
ანალიზი

ტრენინგმოდული/სატრ
ენინგო
მასალები/დასწ
რების
ფურცლები

პროფესიუ
გაეროს
არსებულ გრანტი
ლი
განვითარების ი
განათლები
პროგრამა
რესურსი
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

ანალიზის
დოკუმენტი

x

x

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

არსებულ
ი
რესურსი

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

5.1.5.
გამოვლენილი
საჭიროებების
მიმართულებით
ტრენინგებისა და
საინფორმაციო
შეხვედრების
ჩატარება
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს/იურიდიული
პირების
შესაძლებლობები
ს გაძლიერების
მიზნით

ჩატარებულია ტრენინგები
არანაკლებ 30
საგანმანათლებლო
დაწესებულების/იურიდი
ული პირის
შესაძლებლობების
გაძლიერების მიზნით
პროფესიული
მომზადების/პროფესიულ
ი გადამზადების
პროგრამების
განმახორციელების
უფლების მოპოვების
საკითხებში

ტრენინგმოდული/სატრ
ენინგო
მასალები/დასწ
რების
ფურცლები

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

x

x

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

5.1.6.
პროფესიული
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს ავტორიზაციის,
ასევე
პროფესიული
მომზადებისა და
პროფესიული
გადამზადების
პროგრამების
განხორციელების
უფლების
დადასტურების
ან/და უფლების
მოპოვების
სტანდარტებისა
და
პროცედურების
შესახებ
არსებული
პრაქტიკის
სანდოობისა და
გამჭირვალობის
შესწავლა და
ანალიზი

ანალიზის დოკუმენტი
ანალიზის
ადგენს პროფესიული
დოკუმენტი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ავტორიზაციის, ასევე
პროფესიული
მომზადებისა და
პროფესიული
გადამზადების
პროგრამების
განხორციელების
უფლების დადასტურების
ან/და უფლების
მოპოვების
სტანდარტებისა და
პროცედურების შესახებ
არსებული პრაქტიკის
სანდოობასა და
გამჭირვალობას,
რომელშიც ასახულია
ასევე კერძო სექტორის
ჩართულობა

სამუშაო
ჯგუფი

x

x

x

პროფესიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლების ი
სახსრები ი
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველყო
ფის
სამსახური;
დაგეგმვის,
კვლევის და
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის სამსახური

5.1.7. ანალიზის
დოკუმენტის/შე
დეგების
გაზიარება
დაინტერესებულ
ი მხარეებისთვის

ანალიზის
დოკუმენტი/შედეგები
საჯაროდაა
ხელმისაწვდომი

ვებ-გვერდზე
გამოქვეყნებუ
ლი
ინფორმაცია/მა
სობრივი
კომუნიკაციის
საშუალებით
გაზიარებული
ინფორმაცია

5.1.8.
ჩატარებულია 3-3- დღიანი
ტრენინგავტორიზაციის
2 ტრენინგი
მოდული/სატრ
ენინგო
და
ავტორიზაციის და
მასალები/დასწ
პროფესიული
პროფესიული
რების
მომზადებისა და
მომზადებისა და
ფურცლები
პროფესიული
პროფესიული
გადამზადების
გადამზადების
პროგრამების
საბჭოებისთვის
განხორციელების
პროგრამების
უფლების
განხორციელების
დადასტურების
უფლების მინიჭების,
ან/და უფლების
დადასტურების ან/და
მოპოვების
უფლების მოპოვების
საბჭოებს
საკითხებთან
შესაძლებლობები
დაკავშირებით
ს გაძლიერება
ტრენინგების/საი
ნფორმაციო
შეხვედრების
სახით

x

x

საზოგადოე პროფესიული არსებულ ცენტრის არსებულ
ბასთან
განათლების ი
სახსრები ი
ურთიერთ
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
ობისა და უზრუნველყო
საორგანიზა ფის სამსახური
ციო
სამმართვე
ლო

პროფესიუ
გაეროს
არსებულ გრანტი
ლი
განვითარების ი
განათლები
პროგრამა
რესურსი
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

x

არსებულ
ი
რესურსი

ამოცანა 5.2:
პროფესიული
საგანმანათლებ
ლო
დაწესებულებე
ბის
ავტორიზაციის
, ასევე
პროფესიული
მომზადებისა
და
პროფესიული
გადამზადების
პროგრამების
განხორციელებ
ის უფლების
დადასტურები
ს ან/და
უფლების
მოპოვების
ადმინისტრაცი
ულ
წარმოებაში
ჩართულნი
არიან
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის
სერტიფიცირე
ბული
სპეციალისტებ
ი და მაღალი
პროფესიული
რეპუტაციის
მქონე დარგის
სპეციალისტებ
ი

5.2.1.
შემცირებულია ექსპერტთა შეფასებისა და
მიერ შესრულებული
ანალიზის
პროფესიული
დასკვნის პროექტები ს
დოკუმენტი
განათლების
დახარვეზების
ხარისხის
უზრუნველყოფი შემთხვევები 2020 წელთან
შედარებით
ს
სერტიფიცირებუ
ლი
სპეციალისტების
საქმიანობის
შეფასება და
ანალიზი

5.2.2.
ექსპერტთა კორპუსის
პროფესიული
წევრთა ადმინისტრაციულ
წარმოებებში
განათლების
მონაწილეობის
ხარისხის
მაქსიმალურ და
უზრუნველყოფი
მინიმალურ დატვირთვას
ს
შორის სხვაობა
სერტიფიცირებუ
შემცირებულია 2020
ლი
წელთან შედარებით
სპეციალისტების
ათვის
შესაძლებლობები
ს გაძლიერების
აქტივობების
განხორციელება

ანალიტიკური
დოკუმენტი;
ტრენინგმოდული/სატრ
ენინგო
მასალები/დასწ
რების
ფურცლები

5.2.3.
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს
სპეციალისტების
შერჩევის მიზნით
კონკურსის
გამოცხადება

კონკურსის
შედეგები

კონკურსი
გამოცხადებულია
ექსპერტთა
სერტიფიცირების
კონცეფციის შესაბამისად

x

x

x

x

x

x

x

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

x

პროფესიუ ადამიანური არსებულ ცენტრის არსებულ
რესურსების ი
ლი
სახსრები ი
განათლები მართვის და რესურსი
რესურსი
ს ხარისხის საქმისწარმოებ
უზრუნველ ის სამსახური
ყოფის
სამსახური

5.2.4.
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს
სპეციალისტების
სერტიფიცირება

პროფესიული განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სერტიფიცირებული
სპეციალისტების
რაოდენობა გაზრდილია
არანაკლებ 15 %

სერტიფიცირე
ბული
სპეციალისტებ
ის სია

x

5.2.5. დარგის
ტრენინგები ჩატარებულია
ტრენინგსპეციალისტების დარგის 80 ექსპერტისთვის მოდული/სატრ
ენინგო
ავტორიზაციის
შესაძლებლობები
მასალები/დასწ
სტანდარტებთან
ს გაძლიერების
რების
დაკავშირებით
მიზნით
ფურცლები
ტრენინგების/საი
ნფორმაციო
შეხვედრების/სემ
ინარების
ჩატარება

ამოცანა 5.3:
მოქმედებს
პროფესიული
საგანმანათლებ
ლო
სტანდარტების
შემუშავებისა
და განახლების
ეფექტური
სისტემა,
რ მ

5.3.1.
საგანმანათლებლ
ო სტანდარტების
შემუშავების
მეთოდოლოგიის
განახლება

განახლებულია
საგანმანათლებლო
სტანდარტების
შემუშავების
მეთოდოლოგია

x

შემუშავებული
მეთოდოლოგი
ა

x x

x

x

x

x

x

x

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

კვალიფიკა
ციების
განვითარებ
ის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

GIZ

რომელიც
უზრუნველყო
ფს მათი
შინაარსის
შესაბამისობას
ეროვნული და
საერთაშორისო
შრომის
ბაზრების
მოთხოვნებთან
, განვითარების
ტენდენციებთა
ნ, ასევე
იძლევა
საგანმანათლებ
ლო
სერვისების
მიწოდების
მოქნილობის
შესაძლებლობა
ს

ამოცანა 5.4:
პროფესიულ
განათლებაში
არაფორმალურ
ი განათლების
აღიარების
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის
მექანიზმები
განაპირობებს
პროცესის
ს ნ
ს

5.3.2.
საგანმანათლებლ
ო სტანდარტების
განახლება

5.3.3. საკვანძო
კომპეტენციების
განმავითარებელ
ი ზოგადი
სავალდებულო
მოდულების
განახლება

განახლებულია არაკალებ
5 საგანმანათლებლო
სტანდარტი, ახალი
მეთოდოლოგიის
შესაბამისად

საგანმანათლებ
ლო
სტანდარტი
x

x

ზოგადი სავალდებულო
განახლებული
მოდულები
მოდულები
განახლებულია
ევროკავშირისა 8 საკვანძო
კომპეტენციის შესახებ
რეკომენდაციის
გათვალისწინებით
x x

5.4.1.
არაფორმალური
განათლების
აღიარების
კონსულტანტთა
შესარჩევი
კონკურსის
განხორციელება
და
სერტიფიცირება

x

არაფორმალური
სერტიფიცირე
განათლების აღიარების
ბული
კონსულტანტთა
კონსულტანტე
რაოდენობა 2020 წელთან
ბის სია
შედარებით გაზრდილია
50 % - ით

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

კვალიფიკა პროფესიული არსებულ ცენტრის არსებულ
ციების
განათლების ი
სახსრები ი
განვითარებ
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
ის
უზრუნველყო
სამსახური ფის სამსახური

GIZ

კვალიფიკა პროფესიული არსებულ ცენტრის არსებულ
ციების
განათლების ი
სახსრები ი
განვითარებ
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
ის
უზრუნველყო
სამსახური ფის სამსახური

GIZ

x

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

სანდოობას

ამოცანა 5.5:
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის სისტემა
ერთობლივი
და გაცვლითი
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამების
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის მოქნილი
მექანიზმების
გამოყენების
გზით ხელს
უწყობს

5.4.2.
პროფესიულ
განათლებაში
არაფორმალური
განათლების
აღიარების
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს კონცეფციის
შემუშავება

კონცეფცია
შემუშავებული
შემუშავებულია პროცესის კონცეფცია
სანდოობის პრინციპების
დაცვით

5.5.1.
ჩატარებულია ტრენინგი
ტრენინგპროფესიული
არანაკლებ 50
მოდული/სატრ
ენინგო
საგანმანათლებლ
საგანმანათლებლო
მასალები/დასწ
ო პროგრამების
დაწესებულებისთვის
რების
განმახორციელებ
ერთობლივი და
ელი
გაცვლითი პროფესიული ფურცლები/და
ნერგილი
დაწესებულებები
საგანმანათლებლო
პროგრამების
ს ტრენინგები
პროგრამების
რაოდენობა
ერთობლივი და
განხორციელების
გაცვლითი
მიმართულებით
პროგრამების
შემუშავების
რეგულაციებთან
დაკავშირებით

x

x

x

x

x

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

უწყ
პროფესიული
განათლების
ინტერნაციონა
ლიზაციას და
პროფესიული
განათლების
მიწოდების
ეფექტიანობის
ზრდას

5.5.2. ექსპერტთა ჩატარებულია ტრენინგები
ტრენინგტრენინგები
ავტორიზაციის არანაკლებ მოდული/სატრ
80 ექსპერტისთვის
ენინგო
ერთობლივი და
ერთობლივი და
მასალები/დასწ
გაცვლითი
გაცვლითი პროგრამების
რების
პროგრამების
შეფასებასთან
ფურცლები
შეფასებასთან
დაკავშირებით
დაკავშირებით

პროფესიუ
ლი
განათლები
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

x

x

არსებულ ცენტრის არსებულ
ი
სახსრები ი
რესურსი
რესურსი

სტრატეგიუ
ლი მიზანი
№6:
უმაღლესი
საგანმანათლ
ებლო
დაწესებულე
ბების და
საგანმანათლ
ებლო
პროგრამების
ხარისხის
უზრუნველყ
ოფის
არსებული
გარე
მექანიზმები
ითვალისწინ
ებს
ეროვნულ
თავისებურე
ბებს და
სრულად
არის
ჰარმონიზებ
ული
საერთაშორი
სო
სტანდარტებ
თან

ამოცანა 6.1:
უმაღლესი
განათლების
ხარისხის გარე
უზრუნველყო
ფის
სტანდარტები
და
პროცედურები
სრულად
ჰარმონიზებუ
ლია
უმაღლესი
განათლების
ევროპული
სივრცის
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის
სტანდარტებთ
ან და
სახელმძღვანე
ლო
პრინციპებთან
(ESG) და
ითვალისწინებ
ს ეროვნულ
თავისებურებე
ბს

6.1.1 უმაღლესი
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
კლასტერული
აკრედიტაციის
სტანდარტებისა
და
პროცედურების
ინიცირება

კლასტერული
აკრედიტაციის
სტანდარტებისა და
პროცედურების პროექტი
შემუშავებულია, რომელიც
ითვალისწინებს
დაინტერესებული
მხარეების უკუკავშირს

ინიცირებული
პროექტი;
დაინტერესებუ
ლი მხარეების
ჩართულობის
დამადასტურე
ბელი
დოკუმენტები

6.1.2 სადოქტორო
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
და სამეცნიეროკვლევითი
კომპონენტის
შეფასების
მიზნით
სტანდარტებისა
და
პროცედურების
ინიცირება

სადოქტორო
საგანმანათლებლო
პროგრამების და
სამეცნიერო-კვლევითი
კომპონენტის შეფასების
სტანდარტებისა და
პროცედურების პროექტი
შემუშავებულია, რომელიც
ითვალისწინებს
დაინტერესებული
მხარეების უკუკავშირს

ინიცირებული
პროექტი;
უკუკავშირის
დოკუმენტები,
დაინტერესებუ
ლი მხარეების
ჩართულობის
დამადასტურე
ბელი
დოკუმენტები

უმაღლესი იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
სამსახური ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
რესურსი
ინვენტარ
უზრუნველ
ი
ყოფის
სამსახური
x

x

x

უმაღლესი იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები
სამსახური ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
რესურსი
ინვენტარ
უზრუნველ
ი
ყოფის
სამსახური

x

x

x

შესაძლებელი
ა გაჩნდეს
გარე
ადამიანური
რესურსის
ჩართულობის
საჭიროება

6.1.3 მედიცინის
დარგობრივი
მახასიათებლის
დოკუმენტის
განახლება

დოკუმენტი
განახლებული
ითვალისწინებს
დარგობრივი
თემატური კვლევის
მახასიათებლი
ს დოკუმენტი,
შედეგებს, WFME-ის
დაინტერესებუ
საერთაშორისო
ექსპერტების უკუკავშირს ლი მხარეების
ჩართულობის
და მის შემუშავებაში
(მათ შორის
გათვალისწინებულია
WFME-ის
უკუკავშირი სხვა
ექსპერტების
დაინტერესებული
ჩრთულობის)
მხარეებისგან
დამადასტურე
ბელი
დოკუმენტები

უმაღლესი კვალიფიკაციე მოწვეულ ცენტრის არსებულ
განათლები
ბის
ი
სახსრები ი
ს ხარისხის განვითარების
ინვენტარ
უზრუნველ
სამსახური
ი
ყოფის
სამსახური

x

x

x

შესაძლებელი
ა გაჩნდეს
გარე
ადამიანური
რესურსის
ჩართულობის
საჭიროება

6.1.4 უმაღლესი
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებები
ს ავტორიზაციის
პროცესებში QMS
სისტემის
დანერგვა

წლის მესამე კვარტლიდან ხარისხის
ავტორიზაციის ყველა
მართვის
წარმოება
ელექტრონულ
განხორციელებულია QMS- ი სისტემის
ის საშუალებით და
(QMS)
სისტემა მუშაობს
საშუალებით
მნიშვნელოვანი
მიღებული
შეფერხებების გარეშე
საავტორიზაცი
ო
განაცხადები,
შედგენილი
დასკვნები და
ჩატარებული
უსდ
ავტორიზაციის
საბჭოს
სხდომები /
ხარვეზები,
რომლის
საფუძველზე
მოხდა EMISისათვის
მიმართვა

უმაღლესი
სსიპ არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები განათლების ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
მართვის
რესურსი
ინვენტარ
უზრუნველ საინფორმაციო
ი
ყოფის
სისტემა
სამსახური

x

x

x

x

x

x

6.1.5 უმაღლესი
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
სააკრედიტაციო
განაცხადის
წარმოდგენის
მიზნით
ხარისხის
მართვის
ელექტრონული
სისტემის
შემუშავებისთვის
საჭირო
ტექნიკური
დავალების
მომზადება EMISთან
თანამშრომლობი
თ

ტექნიკური დავალება
ტექნიკური
ითვალისწინებს
დავალების
კლასტერული
დოკუმენტი /
აკრედიტაციის სპეციფიკას
სამუშაო
/ თანამშრომლობა EMISშეხვედრები
თან ტექნიკური
EMIS-ის
დავალების
წარმომადგენ
განხორციელებაზე
ლებთან,
რომლებიც
მუშაობენ
ტექნიკური
დავალების
განხორციელებ
აზე

უმაღლესი
სსიპ არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლები განათლების ი
სახსრები ი
ს ხარისხის
მართვის
რესურსი
რესურსი
უზრუნველ საინფორმაციო
ყოფის
სისტემა
სამსახური

x

x

x

6.1.6. თემატური
ანალიზის
განხორციელება
სამედიცინო
განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს
მიმართულებით

ანალიტიკური
დოკუმენტი
ითვალისწინებს
თვინინგის თემატური
ანალიზის დოკუმენტში
გაწერილ მეთოდოლოგიას
და მოიცავს
რეკომენდაციის ნაწილს
მედიცინის პროგრამების
ხარისხის გარე
უზრუნველყოფის
მექანიზმების
განვითარების მიზნით;
თემატური ანალიზის
შედეგების გაზიარება
მომხდარია
დაინტერესებულ
მხარეებთან; თემატური
ანალიზის შედეგები
გათვალისწინებულია
მედიცინის დარგობრივი
სტანდარტის განახლებაზე
მუშაობის პროცესში

ანალიტიკური
დოკუმენტი /
თემატური
ანალიზის
შედეგების
დაინტერესებუ
ლ მხარეებთან
გაზიარების
დამადასტურე
ბელი
დოკუმენტაცია

სამუშაო
ჯგუფი

x x

x

x

x

x

x

x

x

უმაღლესი არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლების ი
სახსრები ი
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
განვითარების
სამსახური;
დაგეგმვის,
კვლევისა და
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის სამსახური;

6.1.7. თემატური
ანალიზის
განხორციელება
სადოქტორო
პროგრამების და
კვლევის
კომპონენტის
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს
მიმართულებით

ანალიტიკური
დოკუმენტი
ითვალისწინებს
თვინინგის თემატური
ანალიზის დოკუმენტში
გაწერილ მეთოდოლოგიას
და მოიცავს
რეკომენდაციის ნაწილს
სადოქტორო პროგრამების
ხარისხის გარე
უზრუნველყოფის
მექანიზმების
განვითარების მიზნით;
თემატური ანალიზის
შედეგების გაზიარება
მომხდარია
დაინტერესებულ
მხარეებთან; თემატური
ანალიზის შედეგები
გათვალისწინებულია
სადოქტორო
საგანმანათლებლო
პროგრამების და
სამეცნიერო-კვლევითი
კომპონენტის შეფასების
სტანდარტებსა და
პროცედურებზე მუშაობის
პროცესში

ანალიტიკური
დოკუმენტი /
თემატური
ანალიზის
შედეგების
დაინტერესებუ
ლ მხარეებთან
გაზიარების
დამადასტურე
ბელი
დოკუმენტაცია

სამუშაო
ჯგუფი

x

x

x

x

x

x

უმაღლესი არსებულ ცენტრის არსებულ
განათლების ი
სახსრები ი
ხარისხის
რესურსი
რესურსი
განვითარების
სამსახური;
დაგეგმვის,
კვლევისა და
საერთაშორისო
ურთიერთობებ
ის სამსახური;

6.1.8
PROFFORMANC
E პროექტით
გათვალისწინებუ
ლი აქტივობების
განხორციელების
ხელშეწყობა

ბენჩმარქინგის კითხვარის
კითხვარის
შედეგად მიღებული
შედეგად
მონაცემების ანალიზის
მიღებული
მონაცემები და
პროცესის მხარდაჭერა;
ანალიზის
ორგანიზებულია PLA
აქტივობა საქართველოში; დოკუმენტი,
PLA
შემუშავებულია
აქტივობის
აკადემიური პერსონალის
საქართველოშ
შეფასების ინსტრუმენტი
ი
და წახალისების სისტემის
კონცეფტუალური ჩარჩო განხორციელებ
ის
დოკუმენტი
დამადასტურე
ბელი
დოკუმენტაცია
x x
, აკადემიური
პერსონალის
შეფასების
ინსტრუმენტი
და
წახალისების
სისტემის
კონცეპტუალუ
რი ჩარჩო
დოკუმენტი

უმაღლესი
განათლები
ს ხარისხის
განვითარებ
ის
სამსახური

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

დაგეგმვის, არსებულ ცენტრის არსებულ
კვლევისა და ი
სახსრები ი
საერთაშორისო რესურსი
რესურსი
ურთიერთობებ
ის სამსახური

6.1.9 DEQAR
CONNECT
პროექტში
მონაწილეობა და
უმაღლესი
განათლების გარე
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს ფარგლებში
შედგენილი
დასკვნებისა და
გადაწყვეტილებე
ბის EQAR-ის
ბაზაში (DEQAR)
ავტომატური
ასახვის სისტემის
შემუშავება

ელექტრონული სისტემის,
ან მოდულის შექმნა,
რომელიც
უზრუნველყოფს გარე
ხარისხის
უზრუნველყოფის
ფარგლებში (ავტორიზაცია
და აკრედიტაცია)
დასკვნებისა და
გადაწყვეტილებების
ავტომატურ ასახვას EQARის ბაზაში, DEQAR-ის
ბაზის ცენტრის შიდა
ინფორმაციულ
სისტემასთან
დაკავშირებით.

ცენტრის
განახლებულ
ვებ-გვერდზე
ინტეგრირებუ
ლი მოდული,
სადაც ხდება,
როგორც გარე
ხარისხის
უზრუნველყო
ფის
ფარგლებში
შედგენილი
დასკვნების და
მიღებული
გადაწყვეტილე
x x
ბების ასახვა,
ასევე ამ
ინფორმაციის
ავტომატური
სინქრონიზება
EQAR-ის
ბაზასთან

უმაღლესი
განათლები
ს ხარისხის
განვითარებ
ის
სამსახური

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

დაგეგმვის, არსებულ ცენტრის არსებულ
კვლევისა და ი
სახსრები ი
საერთაშორისო რესურსი
რესურსი
ურთიერთობებ
ის სამსახური

ამოცანა 6.2:
უმაღლესი
საგანმანათლებ
ლო
დაწესებულებე
ბისა და
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამების
გარე ხარისხის
უზრუნველყო
ფის პროცესში
ჩართულნი
არიან მაღალი
კვალიფიკაციი
ს მქონე
ექსპერტები

6.2.1 შერჩეულ
სფეროებში
აკრედიტაციის
ექსპერტთა
ატესტაცია

უმაღლესი იურიდიული არსებულ ცენტრის არსებულ
სამსახური ი
სახსრები ი
განათლები
რესურსი
რესურსი
ს ხარისხის
უზრუნველ
ყოფის
სამსახური

არანაკლებ ორი დარგის
ატესტაციის
სფეროში დასრულებულია შესახებ ოქმი
ატესტაციის პროცესი
და
განახლებული
ბრძანება

x

x

*
1. ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი
2. საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი
3. პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული

x

